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• Li, ou alguém leu para mim, a denúncia, petição ou peça acusatória;
• Também fui avisado dos meus direitos, entre os quais:

• o direito ao julgamento,
• o direito a um advogado,
• o direito de contestar as alegações contidas na denúncia, petição inicial ou peça acusatória e
• o direito de um juiz julgar o processo;

• Exerço, de forma voluntária, meu direito de não contestar as alegações e guardar silêncio sem admitir responsabilidade
qualquer no que a denúncia, petição inicial ou peça acusatória diz a respeito sobre:

Assinado (Requerido)

Se o juiz aceitar esta declaração, continuo com o meu direito a um advogado e de contestar qualquer resolução mediante argumento ou provas. 
Sendo assim, apresento esta declaração de Nolo Contendere (Não Contestação)

Assinado (Genitor/Responsável Legal - em caso de ato infracional ou FWSN) Assinado (Advogado)

A referida declaração é aceita por autoridade judicial:
Assinado (Juiz, Escrevente)

Endereço do Fórum Número do processo

Nome da criança/adolescente Nome do genitor

Nome do genitor Nome do responsável legal, caso existente

Ato infracional (alegações):

Negligência (alegações):

Abandono (alegações):

Maus tratos (alegações):

Destituição do poder familiar (alegações): 

Assinado em  (Município) Data da assinatura

Sim Não

ESTADO DE CONNECTICUT
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 
www.jud.ct.gov

O Poder Judiciário do Estado de Connecticut cumpre com a Lei para Americanos com 
Deficiências (ADA - na sigla em inglês). Se necessitar de adaptações razoáveis em 
cumprimento com a ADA, entre em contato com um funcionário da secretaria do fórum ou 
uma pessoa de contato da ADA relacionada na página da web: www.jud.ct.gov/ADA.

Este formulário está 
disponível em outros 

idiomas

COMUNICADO SOBRE A ADA

Não
 pree

nch
a e

ste
 fo

rm
ulár

io. U
tili

ze
-o co

mo re
fer

ên
cia

 

para
 pree

nch
er 

a v
ers

ão
 ofic

ial
 do fo

rm
ulár

io em
 in

glês
.




